
!រស$% សនរ៍បស់អ+កមីង ម៉ក់ 2 
ក៖ អ%កែដលសំ+សន៍េគេ01 ះ គង់ 5ន់6ក់  ខ៖ អ%កែដល8ត:វ<នេគសំ+សន៍េ01 ះ ម៉ក់ 
? 

@រសBC សន៍ជីវ8បវតG ិសេងIបរបស់េ01 ះ ម៉ក់ ? 
សេងIបៈ អ%កមីង ម៉ក់ ? ?ត់<នជួប8បទះឧបសគNOេ8ចQនេRកS Tងជីវ Uតរបស់?ត់។ 
?ត់មិន<នេរWនសូ8តេទេYយ[រBG យរបស់?ត់េ\យ?ត់េRេមQលប] ន̂។BG យរបស់Bន
បG ីេ8@យប_̀ប់ពី ឪពុករបស់<ន[d ប់ េហQយBG យរបស់?ត់ែតងែតេធg Q<ប?ត់ 
េដQមhីiN ប់ចិតGបG ីេ8@យរបស់?ត់។ ?ត់8បកបមុខរបរេដQរសីុឈk lលេគ ដកបែនd េ\យេគ។ 
េហQយសពgៃថo?ត់សំុដីេគេROមួយបG ី េហQយេRកS Tងែខpជីវ Uតរបស់?ត់Bន@រ 
លំ<កq៉ងេ8ចQនែដលនិqយមិនអស់ េហQយ?ត់OែដលBន+ពតសូ៊េRកS Tងជីវ Uត។ 
េហQយ?ត់BនកG ីសងsឹមu កូនេv?ត់េពលធំេឡQងនឹងជួយចិxy ឹម?ត់ 
េ\យBនជីវ+ពលz 8បេសQរ។ 

 
ក៖ អxy ឹង ជំ{ប់សួរអ%កមីង អxy ឹងខ| T ំេ01 ះ គង់ 5ន់6ក់ 
មកពីគំេ{ងជីវ8បវតG ិសំ{ប់8បOជន  កម} TOេហQយេធg QេឡQងេYយសកលវ Uទ~ល័យ BYU 
េRសហរដ�\េមរ Uច េហQយ@រសំ+សន៍េនះេធg Q េឡQងេRៃថoទី០១ ែខ០៤ �% ំ២០១៨ 
6អ%កមីង។ អxy ឹងដំបូងសំុសួរអ%កមីង អ%កមីងBនេ01 ះអg ី ែដលអ%កមីង? 
ខ៖ ដំបូងខ| T ំេ01 ះ ម៉ក់ ?។ 
ក៖ ម៉ក ់?។ 
ខ៖ 5៎! 
ក៖ <ទ! េហQយមីងBនដូចOេ01 ះេ�េ8�េទ អ%កមីង? 
ខ៖ េ01 ះហ% ឹង! 
ក៖ <ទ? 
ខ៖ េ01 ះនឹង Bនែតេ01 ះនឹង។ 
ក៖ Bនែតេ01 ះនឹងមួយ។ េហQយចុះ@លេRេក1ងៗេគេ�អីែដរ? 
ខ៖ ពីេក1ងេគេ�ខ| T ំu លz ិតអីអxy ឹងេ� ែតឥឡ: វេគឈប់េ� េគេ�� ? ? អxy ឹងេ� 
េគែលងេ�។ 
ក៖ ហ% ឹងេហQយ! សំ{ប់សពgៃថoអ%កមីងBន\យុប៉ុ_1 នេហQយ អ%កមីង? 
ខ៖ ខ| T ំ\យុែសសិប8<ំ�% ំនឹងេហQយ។ 
ក៖ ែសសិប8<ំពីរ�% ំ។ <ទ! េហQយអ%កមីងេR5ំu 
អ%កមីងBនៃថoែខ�% ំកំេណQតេពល6េទ អ%កមីង? 
ខ៖ ខ| T ំអត់5ំែដរេ�ក8គ:។ 
ក៖ <ទ! អត់5ំេទ។ ចុះ�% ំែខ1 រអ%កមីងេR5ំេទ? 
ខ៖ ខ| T ំដឹងែតេកQត�% ំជូត។ 
ក៖ �% ំជូត ឬអ%កមីង? 
ខ៖ 5៎! ែខេជ8តអីអxy ឹងេ�។ 
ក៖ ែខេជ8ត។ <ទ <ទ! ហ% ឹងេហQយអរគុណអ%កមីង 
េតQអ%កមីងេកQតេRកែនdង6ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ 8ស �កកំេណQតរបស់ខ| T ំេRេជQងឯក។ 
ក៖ ភូមិ ឃំុ អg ីែដរអ%កមីង ជួយ8<ប់បនG ិច<នេទ? 
ខ៖ ភូមិ េជQងឯក ឃំុដេ�� ....អីេគ ខ| T ំេភdចេហQយ ខ| T ំមកេRទីេនះយួរែដរេហQយេ�ក8គ: 
ខ| T ំមកេRទីេនះ ៃមC�% ំេហQយ។ 
ក៖ <ទ <ទ!!!!! 
ខ៖ េ8�ះខ| T ំមកេRទីេនះ�ំងពីខ| T ំ\យុៃមC�% ំ។ ៃមCពីរ�% ំឥឡ: វខ| T ំែសOងេហQយនឹង។ 
ក៖ <ទ <ទ!!! េហQយចុះអ%កមីងBនបងប] ន̂ចំនួនប៉ុ_1 ន_ក់ែដរ អ%កមីង? 
ខ៖ ខ| T ំ...បងប] ន̂ខ| T ំBនបួន_ក់។ 
ក៖ បួន_ក់! េតQអ%កមីង\ចជួយេរWប{ប់េ01 ះរបស់ពួក?ត់<នេទ? 
ខ៖ 8?ន់ែតu ែម៉ខ| T ំេ8@យ ?ត់BនបG ីេ8@យ ?ត់Bនប] ន̂បី_ក ់អxy ឹងេ� 
េបQេ�ះខ| T ំមុន Bនែត ខ| T ំែតB% ក។់ 
ក៖ <ទ <ទ!!!! 



ខ៖ ប] ន̂ខ| T ំេ01 ះ ទីពីរេ01 ះ \ង ផ�d  ទីបីេ01 ះ \ង ផលd ី ទីបួនេ01 ះ \ង ផលd ិត 
នឹងឪពុកេគ េ8@យ។ 
ក៖ <ទ <ទ!!!! 
ខ៖ េហQយេបQខ| T ំ េ�ះខ| T ំមុន Bនែតខ| T ំB% ក់នឹង។ 
ក៖ <ទ! េហQយអ%កមីងOកូនទីប៉ុ_1 នេRកS Tង8ក �ម8គ�[រ? 
ខ៖ ខ| T ំបងេគ។ 
ក៖ បងេគ! <ទ <ទ!! 
េហQយអ%កមីងBនចង5ំដូចOែខpជីវ UតេROមួយពួក?ត់ែដរឬេទ? 
ខ៖ ខ| T ំ...ដឹងកG ីេឡQង ខ| T ំដឹងែតេROមួយែម៉ឪអxy ឹង ែតឪពុកBG យខ| T ំ?ត់អត់ែដរ។ 
ក៖ <ទ! 
ខ៖ ខ| T ំអត់សូវ<នេរWនអីេទ។ 
ក៖ អxy ឹងឬ? 
ខ៖ អត់<នេរWន<នសូ8តអីេទ េ8�ះ?ត់អត់។ 
ក៖ េហQយសំ{ប់អ%កមីង េពលេRេក1ងៗ ចូលចិតGេធg Qអg ីខd ះOមួយបងប] ន̂អ%កមីង? 
ខ៖ ខ| T ំេROមួយបងប] ន̂ េមQលែតប] ន̂ អត់<នេរWនសូ8តេទ េមQលែតប] ន̂អxy ឹងេ� Y<ំយ 
េធg Qម  ប̂ េ\យែម៉ឪ ?ត់េ�លក់ដូរអxy ឹងមកវ Uញ េយQង<យឆz ិនអxy ឹងេ� 
?ត់ហូបអxy ឹងេ�។ 
ក៖ េហQយអxy ឹង សពgៃថoេនះពួក?ត់រស់េRឯ6ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ ពួក?ត់[d ប់អស់េហQយ។ 
ក៖ អត់េទ សំ{ប់បងប] ន̂អ%កមីង? 
ខ៖ អូ! េគេRវតG£។ 
ក៖ វតG£? 
ខ៖ 5៎! ែបក?% �ំងពីខ| T ំអត់ែម៉ខ| T ំេ� ែបក<ក់?% អស់េហQយ។ 
ក៖ អxy ឹង ឬ? 
ខ៖ ៃមC�% ំOងេហQយែដលែបកប] ន̂។ 
ក៖ អត់ែដល<ន¤ក់ទង?% េ[ះែតមGង? 
ខ៖ អត់េ[ះ។ 
ក៖ អxy ឹង សំ{ប់ឪពុកBG យរបស់អ%កមីងBនេ01 ះអg ីែដរ អ%កមីង? 
ខ៖ ែម៉របស់ខ| T ំេ01 ះ ហុ៊ន ទូច។ ឪពុករបស់ខ| T ំេ01 ះ ៃម៉ ម៉ក។ 
ក៖ ៃម៉ ម៉ក! អxy ឹងសំ{ប់BG យរបស់អ%កមីង ?ត់Bន\យុប៉ុ_1 នេហQយអ%កមីង? 
ខ៖ ែម៉របស់ខ| T ំ?ត់... េបQ?ត់េRឥឡ: វខ̀ង់£OងេហQយ 
េពលែដល?ត់[d ប់Bន\យុែសសិបពីរ�% ំ 
េហQយេបQឪពុកខ| T ំ[d ប់�ំងពីសម័យ\ពតមកេមdះ។ 
ក៖ ចុះឪពុករបស់អ%កមីង?ត់េកQតេRកែនdង6ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ 8ស �កកំេណQត?ត់េRេជQងឯកេនះែដរ។ 
ក៖ េRេជQងឯកេនះែដរ។ េតQ?ត់េកQតេRកS Tង�% ំ6 អ%កមីង5ំេទ? 
ខ៖ អត់ដឹងេទេ�ក8គ: អត់ែដល[N ល់?ត់ផង អត់ដឹង?ត់េកQត�% ំអី �% ំអីេទ។ 
ក៖ អxy ឹង ឬ? 
ខ៖ េ8�ះqយខ| T ំអត់ែដរ<ន8<ប់េv។ 
ក៖ អxy ឹង ហ៎! អxy ឹង ឪពុកអ%កមីង@ល?ត់េRរស់ ?ត់រកសីុអg ីែដរអ%កមីង? 
ខ៖ ?ត់រកសីុYក់ម៉ង។ 
ក៖ Yក់ម៉ង! 
ខ៖ េRេពល?ត់េR ?ត់Yក់ម៉ង Yក់អីអxy ឹងេ� េធg Qចំ@រ េធg Qែ8ស ស¥ ង̂ដក អxy ឹង 
?ត់េធg Q8ស:វ។ 
ក៖ េហQយ?ត់Oមនុសp q៉ងេម៉ចែដលអ%កមីង? 
ខ៖ មនុសp?ត់Bនអី ?ត់ស¦ ត̂បូេតQ។ 
ក៖ ?ត់ស¦ ត̂បូតអ%កមីង! 
ខ៖ ?ត់មិនែដលេចះរកេរ§ងេគអី ?ត់មួយៃថoមិន¤ន់់និqយមGងផង។ 
ក៖ អxy ឹង <ទ <ទ! 
ខ៖ ?ត់ស¦ ត̂6ស់ ែម៉ឪខ| T ំស¦ ត̂។ 
ក៖ ចុះBG យរបស់អ%កមីង ?ត់េធg Q@រអីែដរអ%កមីង? 



ខ៖ ែម៉ខ| T ំ?ត់េដQរស¥ ង̂ែដរ។ 
ក៖ េដQរស¥ ង̂! 
ខ៖ េដQរស¥ ង̂េ\យេគអxy ឹងេ�។ 
ក៖ េហQយ?ត់Oមនុសpq៉ងេម៉ចែដរអ%កមីង? 
ខ៖ BG យខ| T ំ ?ត់Bនអី ?ត់Bនេ�@ចអី ?ត់ស¦ ត̂ ?ត់ដឹងែតពីរកេ\យកូន 
េYយ[រែតកូន េ8ចQន រកេ\យកូនហូប។ ?ត់អត់£៊នឈប់េទ េ�ក8គ:េអQយ 
?ត់ដឹងែតពីរក ដឹងែតពីេធg Qហ% ឹង។ 
ក៖ អ%កមីងBន5ំ ែខpជីវ Uតរបស់ឪពុកBG យ របស់អ%កមីងេទ? 
ខ៖ ឪពុកBG យរបស់ខ| T ំ េRេពលពួក?ត់របស់េROមួយែម៉ឪ?ត់...?ត់េដQរេ?ះអ¨ង�ង 
លូក@G ម  អxy ឹងេ� េដQមhីបងប] ន̂?ត់ដប់ពីរ_ក់។ ?ត់ចិxy ឹមបងប] ន̂ដប់ពីរ_ក់ 
ទំ{<ំន?ត់Bន8គ�[រ នឹងេវទ_ែដរ។ ?ត់លូក@G ម ?ត់េ?ះអ¨ង�ងលក់អxy ឹងេ� 
េបQឪពុកខ| T ំ េគជួលែរកដី ែរកអីេ\យ េគអxy ឹងេ� ទំ{ែំត?ត់Bន8គ�[រ។ 
ក៖ អxy ឹង េហQយ?ត់©d ប់8<ប់អ%កមីង ពីជីវ Uតរបស់?ត់@ល?ត់េRេក1ងៗេទអ%កមីង? 
ខ៖ អត់ េ8�ះអី?ត់[d ប់ �ំងពីខ| T ំBន\យុ8<ំពីរ�% ំឯេ6ះ។ 
ក៖ អxy ឹង ហ៎! 
ខ៖ 5៎! ?ត់អត់¤ន់<ននិqយអីផង ?ត់[d ប់េRកS Tងជំ_ន់\ពត។ 
ក៖ <ទ!!!!!!! 
ខ៖ ?ត់អត់<ននិqយអg ីែផGiG 8ំ<ប់កូន។ 
ក៖ អ%កមីងBនេR5ំេ01 ះជីដូនជី�របស់អ%កមីងេទ? 
ខ៖ ខ| T ំ[N ល់ែតqយªងBG យហ% ឹង qយខ| T ំេ01 ះqយសយ។ ªងឪពុកខ| T ំេ01 ះ qយសយ 
េហQយនឹងបG ីរបស់?ត់េ01 ះ� ៃម៉ហ% ឹង ។ 
ក៖ េហQយចុះសំ{ប់ªងBG យវ Uញ? 
ខ៖ ªងBG យែម៉?ត់េ01 ះqយេ«៉ េហQយឪរបស់?ត់េ01 ះ � ហុ៊ន។ 
ក៖ អxy ឹង <ទ ទ។ 
ខ៖ ខ| T ំ5ំែតប៉ុននឹង។ 
ក៖ េហQយ?ត់BនៃថoកំេណQតេពល6 អ%កមីង?ត់អត់5ំេទ? 
ខ៖ អត់! េ8�ះអីខ| T ំអត់¤ន់?ត់ែដរ េ8�ះខ| T ំេកQតមកេRតូចៗអxy ឹងេ�។ 5៎! 
\យុបីបួន�% ំ           អxy ឹង េកQតអត់¤ន់?ត់។ 
ក៖ អ%កមីងBនដឹងេរ§ងពួក?ត់ខd ះែដរេទ? 
ខ៖ ខ| T ំអត់ដឹងផង ។ 
ក៖ អត់ដឹងេទអ%កមីង! 
ខ៖ ?ត់អត់ែដរ<ននិqយអីផង។ 
ក៖ អxy ឹង អ%កមីងBនដូចOបងប] ន̂រស់េRេខតG 8ស �កេផpងៗេទ អ%កមីង? 
ខ៖ អត់Bនេទ។ 
ក៖ អត់Bនេទ!  
ខ៖ 5៎! 
ក៖ ចុះបងប] ន̂ែដលរស់េRដូចOេ8�8បេទស? 
ខ៖ អត់! អត់Bនែដល េ8�ះខ| T ំBនែតB% ក់ឯងនឹង។ 5៎! 
ឪពុកBG យខ| T ំមុន?ត់Bនែតខ| T ំB% ក់នឹង ទល់ែត?ត់យកបG ីេ8@យ <នកូនបីេ8@យនឹង ។ 
ក៖ េតQអ%កមីងBន[g មីេហQយឬេR? 
ខ៖ ខ| T ំBនេហQយ កូន8<ំមួយអ%ក។ 
ក៖ េហQយ[g មីរបស់អ%កមីង Bនេ01 ះអg ីែដរ អ%កមីង? 
ខ៖ ?ត់េ01 ះ <ន [នG។ 
ក៖ <ន [នG ! 
ខ៖ 5៎!  
ក៖ ហ% ឹងេហQយ! ?ត់េកQតេR�% ំ6 ែខ6ែដលអ%កមីង? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ ដឹងែតu?ត់\យុហុកមួយ�% ំនឹងេហQយ។ 
ក៖ ហុកមួយ�% ំហ% ឹង! េហQយអ%កមីង<នេរWប\�ហ៍ពិ�ហ៍ េRេពល6ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ េពលខ| T ំយក?ត់នឹងអត់<ន@រផលេ�ក8គ:។ 
ក៖ អxy ឹង! 
ខ៖ អត់<ន@រេទ េ8�ះអី8ស¬ញ់?% ចិតGនឹងចិតG។ 



ក៖ អxy ឹង @រយក?% ចិតGនឹងចិតGហ% ឹង 
េតQឪពុកBG យរបស់អ%កមីង¤ងំសងªង?ត់<នដឹងលឺែដរ ែមនេទ? 
ខ៖ 5៎ៗ!!!! 
ក៖ ពួក?ត់អត់Bនuអី េ\យអ%កមីងេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ ®គឺO@រេ8ជQសេរស̄របស់អ%កមីងេទ។ អxy ឹង អ%កមីង @លែដល?ត់8ស¬ញ់?% Oមួយ      
អ%កមីងនឹង េតQជួប?% េRេពល6ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ ខ| T ំដឹងែតu េពលែដលខ| T ំមកយក?ត់ ខ| T ំBន\យុៃមCពីរ�% ំ ែតឥឡ: វែសOងេហQយ។ 
ក៖ ែតអ%កមីង<ន[N ល់?ត់េRកែនdង6ែដរ? 
ខ៖ ?ត់េ�8ស �កខ| T ំឯេ6ះ។ 
ក៖ េហQយ[N ល់?ត់េ�។ 
ខ៖ 5៎! 8ស �ក?ត់េRេនះ 8ស �កខ| T ំេRេជQងឯក។ 
ក៖ 8ស �ក?ត់េRេនះ ហឹ% ង េR6ែដលអ%កមីង? 
ខ៖ 8ស �កសឹ̀ងៃ8ជ។ 
ក៖ 8ស �កេRនឹងែតមGង? 
ខ៖ ?ត់េRនឹង េហQយខ| T ំេRេជQងឯក។ 
ក៖ អxy ឹងអ%កមីង េចះ\ន េចះសរេសរអកpរែខ1 រេទ? 
ខ៖ អត់! អត់េចះអកpរផង អត់<នេរWន<នសូ8តផង។ 
ក៖ េYយ[រមូលេហតុអg ីែដរអ%កមីង? 
ខ៖ េពលែម៉ខ| T ំBនបG ីេ8@យអxy ឹងេ� ?ត់េ\យេយQង េមQលែតកូន?ត់អxy ឹងេ� 
ខ| Tអំត់<នេរWន <នអីអxy ឹង។ 
ក៖ <ទ! 
ខ៖ េ8�ះអីកូន?ត់បី តូចៗេពកេ�អត់¤ន់េB៉ង¤ន់អីអxy ឹង 
េ�ក8គ:អត់េ\យចូលេរWន អត់ េ\យអីអxy ឹង ឈប់េ�េរWនែតមGងេ� 
េ8�ះអីេយQងេរWនក៏េរWនអត់េកQតែដរ េ8�ះអី?ត់េ\យ េយQងយកប] ន̂េ�¤ងំបី_ក់។ 
ក៖ នរ6េរWនេកQតអ%កមីង េបQេយQងយកប] ន̂¤ងំបី_ក់េ�េរWនOមួយេហQយ។ 
ខ៖ េBd ះេហQយ ខ| T ំអត់<នេរWនសូ8តនឹងេគេទ។ 
ក៖ េហQយ សុខចិតGេមQលប] ន̂េRផ̀ះមិនលz Oង។ បងBនេចះ+[អg ីខd ះេទ 
ដូចO+[អង់េគdស កូេរ±? 
ខ៖ អត់ ែតែខ1 រអត់េចះផង។ 
ក៖ ចុះៃថអីក៏អត់េចះែដរ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អxy ឹងអ%កមីង©d ប់សីុឈk lលេធg Q@រដកស¥ ង̂េ\យេគេទ? 
ខ៖ ©d ប់។ 
ក៖ @លហ% ឹង ដក<នកំៃរប៉ុ_% ន? 
ខ៖ ខ| T ំឯេ6ះេគដក<នមួយផ¦ ន̂បួន�ន់។ មួយៃថoខ| T ំដក<ន8<ំផ¦ ន̂អxy ឹងេ� ស¥ ង̂។ 
ដក8ពឹក ស¥ ង̂េ�o ចអxy ឹងមក ប៉ុែនGឥឡ: វេគឈប់េធg Qែ8ស េធg Qអីេ� <នមកជួលេបះ8តកួន។ 
ក៖ អxy ឹងសពgៃថo េធg Q@រអg ីខd ះសំ{ប់ចិxy ឹមជីវ Uត? 
ខ៖ សពgៃថoខ| T ំ...េពល6អត់Bនរបស់ខ¦ lនឯង ខ| T ំេដQរេបះ8តកួនេ\យេគ 
េពលBននេ_ង@ត់      អxy ឹងេ� េ�លក់<នពីរមុឺនអីអxy ឹងេ� 
មកវ Uញេគរកេបះ8តកួន េ�េបះ8តកួនអxy ឹងេ�។ 
ក៖ អxy ឹងសំ{ប់អ%កមីង �ំងពីេក1ងរហូតមកដល់េពលេនះ 
អ%កមីងគិតuជីវ Uតរបស់អ%កមីងBន@រid ស់ប² រ̂អg ីខd ះអ%កមីង? 
ខ៖ អត់¤នធូរ©េទ {ល់ៃថo®េRពិ<កេរ§ងកូនេ8ចQនអxy ឹង រក8?ន់ែតទប់មួយៃថoៗ។ 
ក៖ <ទ!!! 
ខ៖ 5៎! ®អត់¤ន់Bនេ\យែផdតពីជីវ UតេយQង ®េRែតអួរ\ប់ដែដល ដូចu 
េយQង©d ប់អត់េRែត អតដ់ែដរ។ 
ក៖ ែតបនG ិច ក៏អត់Bន@រid ស់ប² រ̂ែដរ? 
ខ៖ 5៎! អត់េទ។ 
ក៖ +ព�នតឹងេRកS Tង8ក �ម8គ�[រេចះែតBនបនG{ល់ៃថo។ អxy ឹងសំ{ប់ម  ប̂វ Uញ 
េតQអ%កមីងចូលចិតG ហូបម  Tបអg ីេ8ចQនOងេគ? 



ខ៖ ខ| T ំមិនែដល<នហូបម  ប̂�o ញ់េទ េ8ចQនែតទិញ8តីេគយកមកសd រម³ អ̂xy ឹងេ� 
8តីេគបី�ន់អxy ឹង េ�យកមកសd េ\យកូនហូបេ� េ8�ះកូន8<ំមួយ_ក់ឯេ6ះ។ 
ក៖ <ទ !!!!!! 
ខ៖ កូនេរWន! អត់Bនលុយេ\យកូនេរWនអxy ឹង េធg Qេម៉ច េ�រក�o ញ់ឯ6 
េ\យែត<នលុយ   េ\យកូនេរWនមួយ�ន់ពីរ�ន់ខd ះ កូន8<ំមួយ_ក់ 
Bននរ6¤នេ់ចះរក។ 
ក៖ ចុះសំ{ប់ែលhង8បO8បិយ ដូចOេ<ះឈូង េ<ះអង́Tញ? 
ខ៖ េRពីេក1ងខ| T ំចូលចិតGេលងេ<ះឈូង ដល់ឥឡ: វេយQង5ស់េហQយ អត់េដQរេលង<ន 
េ8�ះអីបG ីេចះែតរកេរ§ងចឹងេ�។ @លេRពីេក1ងចូលចិតGេ<ះឈូង េហQយលូតអ_̀ក់។ 
ក៖ <ទ!! 
ខ៖ 5៎! ចូលចិតGែតប៉ុននឹងេទ។ 
ក៖ េហQយសំ{ប់ចំេរWងវ Uញ េតQអ%កមីងចូលចិតGចំេរWងអg ីOងេគ? 
ខ៖ ខ| T ំចូលចិតG េបQខ| T ំ[G ប់ ខ| T ំចង់[G ប់ចំេរWង8បៃពណី។ 
ក៖ ចំេរWង8បៃពណី! 
ខ៖ 5៎! េភdង@រ ខ| T ំចូលចិតGªងនឹង ចំនូលចំណង់ខ| T ំªងនឹង។ 
ក៖ អxy ឹង អ%កមីងBនែដល ដូចOេ8ចµង�មែដរឬេទអ%កមីង? 
ខ៖ ©d ប់េតQ! ©d ប់។ 
ក៖ ©d ប់េ8ចµង�មែដលអ%កមីង! អxy ឹងសំ{ប់េRកS Tង8ក �ម8គ�[រអ%កមីង 
Bននរ6ែដលេចះ េលងឧបករណ៍េភdងេទ អ%កមីង? 
ខ៖ អត់េទ េ8�ះអីេយQងអត់Bនអីេ\យ®េលងនឹងេគ។ 
ក៖ អxy ឹង! 
ខ៖ ដូចuេគេរស̄អxy ឹង េយQងអត់Bនលទ¶+ពេ\យ®ចូល។ 
ក៖ អxy ឹង សំ{ប់ពីេក1ង ផ̀ះរបស់អ%កមីងBនលកIណៈដូចេមGចែដរ @លេRពីេក1ង? 
ខ៖ ផ̀ះែមនជិតអីដូចេគឯ6 េមQលពីលិចេ�េកQតអxy ឹងេ� េបQ{ល់ៃថo េ�េឃQញ 
េបQចង់េ�េមQល េ�េឃQញេហQយ ®លលg ឹងBនែតមួយែ8គេដកេទ េ8�ះអីេយQងសំុដីេគេR។ 
ក៖ ចុះេបQផ̀ះែដលអ%កមីង េR�ំងពីតូចរហូតដល់ធំ េROមួយឪពុកBG យ 
ផ̀ះq៉ងេម៉ចែដរ អ%កមីង? 
ខ៖ ផ̀ះខ| T ំ ផ̀ះ¤ម។ 
ក៖ ផ̀ះ¤មOប់នឹងដី? 
ខ៖ ផ̀ះ¤ម 8បក់ស័ង�សី Yក់ែ8គពីរអីអxy ឹងេ� េRកS Tងផ̀ះ ដល់េពលឪពុកBG យខ| T ំ 
?ត់BនបG ីេ8@យ ?ត់លក់អីអស់អxy ឹងេ� ខ| T ំសំុេគេRអxy ឹងេ�។ 
ក៖ ?ត់អត់Bនែចកអីេ\យអ%កមីងេទ? 
ខ៖ អត់ េពល?ត់េនះនឹង ខ| T ំេRេស̀Qរេពក ខ| T ំេR\យុដប់8<ំប�ី% អីអxy ឹង ដូចu 
េយQងអត់¤ន់Bន ែវកBន�% ំង ?ត់អត់BនគិតពីេយQងេទ។ 
ក៖ េពលែដល?ត់លក់អxy ឹងេ� អ%កមីងសំុដីេគេRវ Uញ OមួយនឹងឪពុកBG យ? 
ខ៖ Oមួយនឹង?ត់អxy ឹងេ� ដល់េពល?ត់[d ប់<ត់ ខ| T ំមកBនបG ីេRនឹង ឥឡ: វសំុេគេR            
អxy ឹងេ�។ 
ក៖ ឥឡ: វបនG@រសំុដីេគេRដែដល។ 
ខ៖ េ·ដែដល។ 
ក៖ អxy ឹង ផ̀ះរបស់អ%កមីងែដលេRពីេក1ងOមួយឪពុកBG យ ែដល?ត់លក់នឹង 
Oផ̀ះេម៉ចែដរ           អ%កមីង? 
ខ៖ ផ̀ះ¤ម 8បក់ស័ង�សី Yក់ែ8គពីរកS Tងអxy ឹង។ 
ក៖ ជ y̧ ំងេធg Qពីរអg ីែដរ អ%កមីង? 
ខ៖ េធg Qពីរសd ឹក។ 
ក៖ ដំបូលសd កឹែដរ អ%កមីង? 
ខ៖ ដំបូលស័ង�សី ជ ¹̧ ំងសd ឹក។ េគ®យសd ឹងែតមGង។ 
ក៖ @លនឹងឪពុកBG យ?ត់េធg Qខ¦ lនឯង ឬមួយ?ត់ជួលេគេធg Q អ%កមីង ? 
ខ៖ បងប] ន̂ជួយេធg Q។ 
ក៖ អត់Bន@រ?ត់ជួលេគេទ អ%កមីង? 
ខ៖ អត់Bនលទ¶+ព េ8�ះ?ត់អត់ែដរ។ 
ក៖ អxy ឹង @លនឹងអ%កមីងBន5ំ<នេទu Bនសំ+រៈអg ីខd ះ េដQមhីេធg Qផ̀ះរបស់អ%កមីង? 



ខ៖ ដួចO ខdះេគជួយេឈQពីរបីេដQមអxy ឹងេ� េ�% តខdះ ខd ះេគជួយជ ¹̧ ំងអxy ឹងេទ 
បងប] ន̂អ%កេR កS Tង8ស �កកS Tងភូមិ។ េគេឃQងេយQងអត់អxy ឹងេ� េគជួយអxy ឹងេ�។ 
ក៖ Bនអ%កជិតªង6 អ%កបេ8ងµនេទអ%កមីង? 
ខ៖ @លមុនេគេរWនអកI រៈកម1អីចឹងេ� ែតខ| T ំេរWនដូចu®អត់ចូល។ េរWនអត់ចូល 
េយQងធំេហQយ។ 
ក៖ អxy ឹងអ%កមីងBនជំ_ញែដលបនGេវនពី8ក �ម8គ�[រដូចOេវញវលd º ឬកូរស� រេ�% តអី 
ឬក៏សិបhកម1េដរ8កB ឬក៏ហូល? 
ខ៖ អត់! អត់Bនអីផង េ8�ះអីេយQងអត់<នអីេធg Qអxy ឹងៗ។ 
ក៖ Oងេដកក៏អត់ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ អត់ 5៎! 
ក៖ ចុះអ%កមីង ©d ប់Bនប »̧ 6 ែដលពិ<កចិតGOងេគ 
េRកS Tងជីវ Uតែដលអ%កមីងមិន\ចបំេភdច ឬមួយក៏©d ប់ឆdង@ត់ពីមុនមក 
Bនអីខd ះេទអ%កមីង? 
ខ៖ ខ| T ំ េបQេរ§ងពិ<ក8តឹមេពលែម៉ខ| T ំ?ត់BនបG ីេ8@យនងឹ ?ត់េចះែត®យខ| T ំរហូតេ� 
ខ| T ំេចះែតចង5ំកS TងចិតGu ដូចOឪពុកBG យ េពលខ| T ំអត់Bនឪពុកខ| T ំ េRែតBនែម៉ 
ែតែម៉េធg Q<បចឹងេដQមhីបG ីេ8@យ អxy ឹងេ� ខ| T ំេចះែតBន@រចង5ំ 
8<ប់កូនេ8@យៗនឹងខ| T ំអត់េធg Q<បកូនខ| T ំដូចOែម៉ខ| T ំេធg Q<បខ| T ំេទ ខ| T ំនិqយអxy ឹង។ 
ក៖ ដូចOពីតូច ប »̧ ែដលអ%កមីងពិ<កOងេគ េR8?6ែដរអ%កមីង? 
ខ៖ េពលែដលេRផ̀ះអxy ឹង េពល<យអត់¤ន់ឆz ិនអីចឹងេ� 
?ត់®យតប់{ល់ែតៃថoអxy ឹងេ�។ 
ក៖ ជីវ Uតអ%កមីងជួបប »̧ េ8ចQន6ស់អ%កមីង។ េតQអ%កមីងBនបទេ[ធន៍6ែដលលz ៗ 
ដូចO \�ហ៍ពិ�ហ៍កូន ឬក៏បុណ¼¤នេRផ̀ះេទបង? 
ខ៖ ខ| T<ំន@រកូនពីរេហQយ{ល់ៃថoនឹង ែតខ| T ំ@រកូនពីរនឹង េយQងេធg Qអស់តិចៗែដរ 
ែតអ%ក8ស �កអ%កភូមិ េគជួយអxy ឹងេ� ?1 នªត?1 នអីេទ។ 
ក៖ េគេ�uែសន ែមនអ%កមីង? 
ខ៖ 5៎!  
ក៖ បង©d ប់BនកG ី8សៃមអg ីខd ះេទអ%កមីង េRកS Tងជីវ Uតរបស់អ%កមីង 
�ំងពីតូចរហូលដល់ធំ? 
ខ៖ ចង់Bនែដរ ែតដឹងេធg Qេម៉ច េបQនិស័pយេយQងអត់Bន ជួបែតពិ<ករហូត។ 
ក៖ ចង់Bននឹង េ?លបំណងេធg Qអីែដរបង 8<ប់េ\យអស់តិចមកអ%កមីង? 
ខ៖ ចង់<នu\នឹង េបQខ| T ំ5ស់េហQយដឹងរកអីេ\យ<នOBន 
ែតខ| T ំសងsឹមកូនខ| T ំធំេឡQងអxy ឹង ល®Bន@រ�រេធg Q។ 
ក៖ <ទ! <ទ! 
ខ៖ 5៎! 
ក៖ អxy ឹងអ%កមីង Bនអg ីiG ែំផGេ�កូនេvជំ_ន់េ8@យេទអ%កមីង? 
ខ៖ ខ| T ំ{ល់ៃថo ខ| T ំ8<ប់កូនu កូនេអQយេ¤ះេយQងអត់ក៏េYយ េយQង8ត:វតសូ៊ 
េ¤ះបីេយQងអត់Bនអីជិះេ�េរWនក៏េYយ េ¤ះេបQេដQរក៏កូនខំ8បឹងេ�ៗ 
េ\យBនអ_គតកូនេ�មុខ កុំេ\យលo ិតលo ង់ ដូចែម៉។ ែម៉អត់េចះអកpរ 
ខ| T ំនិqយអxy ឹង េ\យកូនខំ8បឹង{ល់ៃថo។ 
ក៖ អxy ឹងអ%កមីង គួរែតេ\យកូនេជWស®ង អ%កមីងគួរេ\យេជWស®ងពីអg ីខd ះែដរអ%កមីង? 
ខ៖ េជWស®ងេ8គ½ងេញµន កុំេ\យែត®េដQរផ¦ វ̂ខុស ប៉ុននឹងBនេហQយ 
េ\យកូនខំ8បឹងែតពីេរWនេ� កុំេ\យេដQរផ¦ វ̂ខុស កែនdងេគសz ប់េខ¾ Qមកុំេ\យជួប។ 
ក៖ អxy ឹងអ%កមីងiG េំផ¿Qរេ\យកូនេvជំ_ន់េ8@យរបស់អ%កមីងគឺអxy ឹងែមនអ%កមីង? 
ខ៖ 5៎! 
ក៖ អxy ឹង អ%កមីងBនអg ីចង់បែនÀមេទWតេទ? 
ខ៖ អស់េហQយ។ 
ក៖ អxy ឹងOចុងេ8@យ ខ| T ំសូមជូនពរដល់អ%កមីង សូមេ\យអ%កមីងBនសុខ+ពលz  
6អ%កមីង6 េហQយសូមេ\យ8ក �ម8គ�[ររបស់អ%កមីងBនសុភមងNល 
និងេសចកG ី8ស¬ញ់េRកS Tង8ក �ម 8គ�[រBន{ល់ៃថo6អ%កមីង េហQយខ| T ំសងsឹមu 
េR\អg ី¤ងំអស់ែដលអ%កមីង<ននិqយ េហQយកូនេvជំ_ន់េ8@យេគនឹងដឹង 
េគនឹង[G ប់លឺ 



េហQយេគនឹងយកត8Bប់�មេ?លបំណងែដលអ%កមីងBនបំណងប៉ង8<u% អxy ឹង6អ%ក
មីង។ អរគុណអ%កមីង សូមេ\យសុខ+ពលz ។ 
 


